
NSKU – Nordstrand sjakklubbs ungdom

Årsberetning 2018

Hovedpunkter
Aktiviteten i  2018 har vært større  og bredere enn vanlig.  Mange spillere,  også nye,  oppnår gode
resultater i ulike turneringer. Her er et lite utvalg av årets høydepunkter.

 NSKU tok 1. og 2. plass i Trygve Waage Cup.

 NSKU vant pokalkampen mot NSK for 3. år på rad

 Amelia ble Norgesmester for Jenter i klasse Lilleputt. Linnea ble nr 2 i samme klasse. Thyra

ble nr 3 i klasse Kadett.

 Daniel fikk tittelen FM. Johannes ble IM sent på året. 

 Johannes tok 2. plass i Nordisk

 Amelia ble Nordisk mester for jenter

 NSKU tok 2. plass med sitt ene lag i barneklassen i NM for Ungdomslag i Alta.

 Munkerud skole tok 2. plass i NM for skolelag i Sarpsborg

 Andreas GT tok 3. plass i klasse mester under Landsturneringen. Sigurd, Thyra og Andreas T

tok  7.  plasser  i  hhv.  Junior,  Kadett og Lilleputt.  Livia  og Amelia tok  9.  plass  i  Lilleputt og
Miniputt

 NSKU  hadde  Johannes,  Daniel,  Andreas  GT,  Isak,  Thyra,  Eivind  GK,  Livia  og  Amelia  som

deltagere i EM. Andreas GT, Thyra og Livia ble beste norske i sine klasser.

 Johannes, Thyra og Linnea deltok i VM 

 Yngve og Andreas T ble Oslomestere. Totalt 8 pallplasseringer for NSKU.

 Amelia ble Oslomester for jenter. Livia tok 2. plassen i samme gruppe

 Isak  ble  Norgesmester  med  Andreas  GT  på  plassen  etter.  NSKU  hadde  16  deltagere  i

Haugesund.

 Klubbmesterskapet hadde 52 deltagere. Klubbmesterene ble Arne, Andreas T, Yngve og Noah

 Vi henviser til BGP-sidene for oversikt over innsatsen der.

 NSKU hadde sin årlige klubbtur til Sandefjord GP med sosialt samvær for medlemmene.
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Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:

Leder: Jon Andersson
Nestleder: Tatiana Martynova
Kasserer: Kristin Tryggestad / Åse Kjelsbøl Huse
Sekretær: Dag Sjøberg
Varamedlem: Jan Otto Beitnes

Valgkomitè: En som styret utpeker
NSKU hadde 385 medlemmer pr. 31.12.2018, en nedgang fra 537 pr. 31.12.2017. 
101 av medlemmene er jenter/damer.
NSKU yter kr 5000,- til revisor for hans tjenester.
Den sjakklige aktiviteten har også i år vært stor. For utfyllende omtale av årets begivenheter utover 

punktene på side 1, viser vi til klubbens hjemmeside www.nsku.no (under fliken ”Arkiv”).

Oslo, 20. februar 2019 ______________________________________
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